
§ 5. W celu okreÊlenia minimalnej sumy gwaran-
cyjnej na rzecz jednego klienta z tytu∏u umowy ubez-
pieczenia dokonuje si´ nast´pujàcego rozró˝nienia
paƒstw, w których dzia∏alnoÊç organizatorów turysty-
ki i poÊredników turystycznych jest wykonywana:

1) Rzeczpospolita Polska;

2) Republika Bia∏orusi, Republika Czeska, Republika
Litewska, Republika Federalna Niemiec, Republika
S∏owacka, Ukraina oraz obwód Kaliningradzki; 

3) Republika Albanii, Ksi´stwo Andory, Republika
Austrii, Królestwo Belgii, BoÊnia i Hercegowina,
Republika Bu∏garii, Republika Chorwacji, Republi-
ka Cypryjska, Królestwo Danii, Republika Estoƒ-
ska, Republika Finlandii, Republika Francuska, Re-
publika Grecka, Królestwo Hiszpanii z wy∏àcze-
niem Wysp Kanaryjskich, Irlandia, Republika Islan-
dii, Ksi´stwo Liechtensteinu, Wielkie Ksi´stwo
Luksemburga, Republika ¸otewska, By∏a Jugos∏o-
wiaƒska Republika Macedonii, Republika Malty,
Republika Mo∏dowy, Ksi´stwo Monako, Królestwo
Niderlandów, Królestwo Norwegii, Republika Por-
tugalska, Federacja Rosyjska z wy∏àczeniem ob-
wodu Kaliningradzkiego, Rumunia, Republika San
Marino, Serbia i Czarnogóra, Republika S∏owenii,
Konfederacja Szwajcarska, Królestwo Szwecji, Re-
publika Turcji, Stolica Apostolska, Republika W´-
gierska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó∏nocnej i Republika W∏oska;

4) inne paƒstwa niewymienione w pkt 1—3 oraz Wy-
spy Kanaryjskie.

§ 6. 1. Minimalna suma gwarancyjna na rzecz jed-
nego klienta z tytu∏u umowy ubezpieczenia wynosi dla:

1) organizatorów turystyki oraz poÊredników tury-
stycznych dla imprez organizowanych przez
przedsi´biorców niewykonujàcych dzia∏alnoÊci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — kwot´ sta-
nowiàcà równowartoÊç ceny imprezy turystycznej,
nie mniej jednak ni˝ równowartoÊç:

a) 500 euro — w przypadku uczestniczenia przez
klienta w imprezie zagranicznej na terytorium
paƒstw, o których mowa w § 5 pkt 4,

b) 200 euro — w przypadku uczestniczenia przez
klienta w imprezie zagranicznej na terytorium
paƒstw, o których mowa w § 5 pkt 3,

c) 120 euro — w przypadku uczestniczenia przez
klienta w imprezie zagranicznej na terytorium
paƒstw, o których mowa w § 5 pkt 2,

d) 20 euro — w przypadku uczestniczenia przez
klienta w imprezie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej; 

2) poÊredników turystycznych dla imprez organizo-
wanych przez przedsi´biorców wpisanych do reje-
stru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych — su-
m´ stanowiàcà równowartoÊç 50 euro, a dla us∏ug
turystycznych wy∏àcznie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej — sum´ stanowiàcà równowar-
toÊç 20 euro.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ustalane sà
przy zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta.

§ 7. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
umów ubezpieczenia zawartych od dnia 22 lutego
2005 r.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia na okres,
który up∏ywa po tym dniu, nowà umow´ ubezpiecze-
nia zawiera si´ najpóêniej w ostatnim dniu tego okre-
su.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
22 lutego 2005 r.2)

Minister Finansów: w z. P. Sawicki
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w spra-
wie ubezpieczenia na rzecz klientów w zwiàzku z dzia∏alno-
Êcià prowadzonà przez organizatorów turystyki i poÊredni-
ków turystycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 2269). 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 lutego 2005 r.

w sprawie minimalnej wysokoÊci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej 
w zwiàzku z wykonywanà przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊcià gospodarczà w zakresie ∏owiectwa

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 42, poz. 372, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finan-
sów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.



§ 1. 1. Minimalna wysokoÊç sumy gwarancji ban-
kowej lub ubezpieczeniowej z umów, o których mowa
w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1995 r. — Prawo ∏owieckie, zwanej dalej „ustawà”,
wynosi 4 % rocznego przychodu z tytu∏u wykonywa-
nej przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, uzyskanego
w roku obrotowym poprzedzajàcym rok wystawienia
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mniej
jednak ni˝ równowartoÊç w z∏otych:

1) 20 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce polowania wyko-
nywane przez cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz polowania za grani-
cà; 

2) 15 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce wy∏àcznie polowa-
nia za granicà;

3) 10 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce wy∏àcznie polowa-
nia wykonywane przez cudzoziemców na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku przedsi´biorców przedstawiajà-
cych gwarancj´ bankowà lub ubezpieczeniowà wspól-
nie z innymi przedsi´biorcami, przez roczny przychód
z tytu∏u wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej rozu-
mie si´ sum´ ich rocznych przychodów, uzyskanych
przez ka˝dego z tych przedsi´biorców z tytu∏u wykony-

wania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy.

3. Je˝eli wystawienie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej nastàpi∏o w roku obrotowym,
w którym przedsi´biorca podjà∏ dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, minimalna
wysokoÊç sumy gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej wynosi równowartoÊç w z∏otych kwot okreÊlo-
nych w ust. 1. 

§ 2. Kwoty, o których mowa w § 1 ust. 1, sà ustala-
ne przy zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w roku, w którym gwarancja bankowa lub ubezpiecze-
niowa zosta∏a wystawiona. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
22 lutego 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokoÊci zabezpieczenia majàtkowego rosz-
czeƒ osób trzecich wobec przedsi´biorcy wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊlonà w ustawie — Prawo ∏o-
wieckie (Dz. U. Nr 97, poz. 884), które traci moc na podsta-
wie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 lutego 2005 r.

w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy wykonujàcego  
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie ∏owiectwa

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´-

biorcy za szkody, które mogà powstaç w zwiàzku z wy-
konywanà przez niego dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie, zwanego dalej
„ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiàzku
ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà te-
go ubezpieczenia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do przed-
si´biorcy:

1) który nie zawar∏ umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 18 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Pra-
wo ∏owieckie, zwanej dalej „ustawà”, zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wy-

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.


